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                   R O M Â N I A 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 32/31 mai 2019 
privind aprobarea documentației tehnico – economice 

 a obiectivului de investiție „Înființare rețea de canalizare în 
comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”  

 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrată 
cu nr. 4060/23 mai 2019;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Glodeanu Sărat, înregistrat cu nr. 4061/23 mai 2019; 

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Glodeanu Sărat, înregistrat sub nr. 4168/29 mai 2019; 

- prevederile art. 41 alin. (1) si (2) și art. 44 alin. (1) - (3) din Legea nr. 273/2006 privind  
finanţele publice locale, actualizată; 

- OUG nr. 114/28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene; 

- prevederile art. 10 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul- cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 63 alin. (1) lit. 
d), alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 126 precum și a art. 45 alin. (1) și art. 115, alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificări și completări 
ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă documentația tehnico – economică a obiectivului de investiție „Înființare 
rețea de canalizare în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”. 
(2) Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiție „Înființare rețea de 
canalizare comuna în Glodeanu Sărat, județul Buzău”, potrivit Anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
(3) Se constată necesitatea și oportunitatea investiției „Înființare rețea de canalizare în 
comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”, ce va deservi locuitorii comunei Glodeanu Sărat, 
județul Buzău. 
(4) Se aprobă promovarea spre finanțare a proiectului „Înființare rețea de canalizare în 
comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău” în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, 
gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.  
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Art.2 (1) Lucrările propuse vor fi prevăzute în bugetul local pe parcursul perioadei de 
realizare a investiției. 
(2) Categoriile de cheltuieli ce vor fi finanțate din bugetul local al comunei Glodeanu Sărat, 
județul Buzău, vor fi prevăzute pe parcursul perioadei de implementare a proiectului. 
Art.3 Consiliul local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, se angajează să suporte 
cheltuielile de mentenanță și gestionare a investiției ce face obiectul prezentei hotărâri, 
exploatarea investiției făcându-se în conformitate cu reglementările în vigoare.  

Art.4 (1) Se desemnează responsabil legal pentru implementarea proiectului ce face 
obiectul prezentei hotărâri, dl. Stoica Neculai, Primarul comunei Glodeanu Sărat, județul 

Buzău. 
(2) Responsabilul legal desemnat potrivit alin. (1) este persoana autorizată în relația cu 
Organismul Finanțator, precum și cu alte autorități sau instituții, pe toată perioada de 
implementare a proiectului. 
Art.5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului - Județul Buzău, precum și altor persoane sau 
instituții interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului 
comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

   
 
  PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ
          Consilier local,                              Secretar,                    
         Dănuț – Meltiade NANCU                             Corina CAZACU    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat, în ședința 
ordinară din data de 31 mai 2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) cu un număr 
de 13 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri, din numărul total de 13 consilieri în 
funcție și 13 consilieri locali prezenți la sedință. 


